
Agenda 25-11-2020 
18:30 
 
Aanwezig: Wieb, Joost, Vero, Hajo, Mathijs (koekjes van Hajo en Vero) 
Afwezig:  
 

1. Opening 
Geopend om 18.33 

 
2. Mededelingen 

Er zijn twee sollicitaties binnen voor Algemeen bestuurslid. Dus helemaal leuk! 
De landelijke penningmeester is opgestapt 
XXXXXXX wil geen geld meer geven en XXXXXXX wil minder gaan geven, omdat we 
niet aanwezig konden zijn met activiteiten daar. Hajo geeft door dat we hier tussen 
wal en schip vallen en dat we wel direct een activiteit hebben georganiseerd toen het 
mogelijk was. We mogen niet van het landelijk bestuur fysieke activiteiten 
organiseren, dus het was ook niet mogelijk. Hajo mailt hiermee naar XXXXXXX (AP) 
 

3. KaCie Arnhem / Nijmegen  
Nijmegen wordt morgen gekozen. XXXXXXX is voorgesteld aan GL Nijmegen. Er zijn 
ook twee dwarsers voorgesteld voor Nijmegen. Hopelijk wordt dit ook meegenomen 
in het budgetverhaal omdat hier wel tijd in zit en we hier moeite hebben gedaan. 
In Arnhem gaat ook een KaCie opstellen, maar die zijn niet zo ver als Nijmegen. Het 
liefst zou Joost iemand zoeken die in Arnhem woont en relevante ervaring heeft. 
Deze persoon moet ook niet zelf op de lijst staan. XXXXXXX wordt in ieder geval 
overwogen en gevraagd (AP). Kan worden opgenomen in de nieuwsbrief en in de 
wekelijkse aankondigingenlijst in de aankondigingenapp. 
 

4. Motie voorstellijst 
Wieb vind de lijst heel informeel en leuk, maar het is niet heel inclusief. Veronique, 
Hajo, Joost, Wieb zijn het met Mathijs eens. Mathijs typt deze vanavond of morgen 
zodat deze nog in de reader kan (AP) 

 
5. Licenties  

Mathijs is voor een zoomlicentie, JitSi voldoet niet meer aan de verwachtingen en 
verlangens. Kwaliteit is laag en  
Joost zegt dat Zoom wel handig is om breakoutrooms te maken 
Het is niet mogelijk om documenten te delen via JitSi.  
Hajo regelt zoomlicentie (AP) 
 
Photoshop is misschien handig voor de C&C. Het is een manier om het geld op te 
maken dit jaar. Landelijke campagnecommissie gebruikt vrij makkelijke filters om 
over campagnemateriaal te leggen. Veronique gaat in de groepsapps gooien dat er 
een campagnecommissie is die nog wel mensen kan gebruiken. (AP) 
Hierover wordt nog beslist.  
 

6. Sinterklaasupdate  



Mathijs heeft het gedicht geüpdate en het woord corona er uit gevist. Rest bestuur 
moet ook even kijken naar het gedicht. Misschien zien ze nog een dingetje (AP). 
Hajo had geen tijd om PostNL te bellen, dus Mathijs zou dit overnemen. Daar is hij 
niet aan toegekomen. Hajo neemt dit alsnog op zich (AP) 
 

7. Activiteiten  
- Filmavond 

Mathijs en Hajo hadden het idee om de Netflixparty weer op te starten. Nu willen we dit nog 

een keer doen en dan kunnen leden zich van te voren aanmelden en dan op iets lekkers kunnen 

trakteren. Mathijs en Hajo komen deze dan langsbrengen. Joost denkt dat een pubquiz leuker 

is. Iets interactiever namelijk. Het idee om een bestelling te doen trekt hem niet zo. Een 

politieke pubquiz met drankjes kan ook wel naast de netflixparty. Meerdere thema’s trekken 

niet echt volgens Wieb, we moeten meer een gerichtere, diepgaandere (klimaatgerelateerde) 

documentaire. Ze vind wel dat hier meer uit te halen is. De documentaire kan later dan wel. 

Mensen moeten zelf hun boodschappen halen, het moet veganistisch zijn en kan tot 5 euro 

worden vergoed door DWARS Gelderland. Dit idee wordt op 21 december uitgevoerd. 

Veronique zoekt een film uit, Mathijs geeft zijn inlog hiervoor (AP). Mathijs regelt de rest 

online (AP) 

- Nieuwe ledenavond 16 december 

We gaan de dingen en mentimeter van de inputavond gebruiken. Een nieuw lid had het over 

een kennismakingsspel, dat is misschien wel een leuke manier om ze veel te betrekken. 

Veronique is activiteitsverantwoordelijke (AP) 

- Secret Santa 23 december 

zijn we te laat mee begonnen, dus is logistiek en promotie-technisch niet meer mogelijk.  

- Na reces 

Op 4 januari is winterreces voorbij van landelijk. Wij hebben een activiteit vlak voor kerst, 

dus we gaan pas op 10 december beginnen. 

- Activiteit Programmacommissie 

Samenpakken van meerdere wensen. Zowel vanuit de nieuwe leden (uit de gesprekken met 

nieuwe leden) en inhoudelijk. Het thema is heel interessant. Hiervoor moeten we kijken naar 

wat voor dag we willen. Zondag/zaterdagmiddag is genoeg tijd, maar jongeren trekken 

probleem? ’s Avonds te kort, maar meer mogelijk voor jongeren. De democratisering van 

klimaatbeleid. Doel: vormen van mening dat kan worden meegenomen met het programma 

van GL Arnhem. Zondagen 10, 17, 24 januari voorleggen aan de commissies door Joost (AP). 

Kijken wanneer zij kunnen en dan kunnen wij ons er naar vormen. 

https://docs.google.com/document/d/1t74LAqMvTGYW4rPuCCMxhmZSOBf4GTnALYXL

Z2TMfYQ/edit?usp=sharing 

 

- Campagneactiviteit aan het eind van januari 

Vanuit DWARS academy deze aanbieden. Veronique mailt ze voor een activiteit in januari en 

dat de precieze datum volgt. In de mail kan al aangegeven worden dat we meer een 

ontdekkingsreis is voor wat er mogelijk is. 

- Wieb wil iets rondom seksisme organiseren. Denken aan diversiteit, misschien in combinatie 

met een andere afdeling. Thema dat leeft op de WUR is hoe ze met diversiteit omgaan. Als we 

dit samen met Overijssel doen is de dagsecretaris schuld voldaan. Is activiteit voor februari. 

 
8. Vragenrondje 

Joost is verantwoordelijk voor de activiteit rondom democratisering van 
klimaatbeleid. We nemen wel de nieuwe algemene bestuursleden mee op sleeptouw 
met het organiseren van de activiteiten. 

 
9. Sluiting 

Gesloten om 19.58 

https://docs.google.com/document/d/1t74LAqMvTGYW4rPuCCMxhmZSOBf4GTnALYXLZ2TMfYQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t74LAqMvTGYW4rPuCCMxhmZSOBf4GTnALYXLZ2TMfYQ/edit?usp=sharing

